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 تناقضات الحوار
 محمد شعبان العمار

 قسم اإلرشاد والعالج النفسي

كثيراً ما ترتفع شعارات ومطالبات تدعو إلى الحوار كلما حدث تباعد في وجهات النظر بين األفراد أو 

الجماعات أو المجتمعات وكذلك عند التعاون من أجل إنجاز مشروع مشترك.    اعتقاداً في فائدة الحوار 

 ليد األفكار تتناولتلتقريب وجهات النظر أو أحداث التوافق أو تحقيق اإلقناع بوجهات نظر أو تو

Margaret  أهمية الحوار قائلة 
“Human conversation is the most ancient and easiest way to cultivate the 

conditions for change-personal change community and organizational change, 

planetary change, if we sit together and talk about what is important to us, we 

begin to come alive. We share what we see, what we feel, and we listen to 

what others see and feel”. 

ل خال وعندما بدأت أفكر في كتابة هذه الدراسة كنت أود أن أتوسع فأتحدث عن اإلضافة وأحكامها من

كني وجدت هذا الغرض يطول، ويحتاج إلى دراسة تحليل الزمخشرّي للنّص القرآنّي في تفسيره؛ ول

أوسع، ال يستوعبها ما خصص من مساحة لهذه الدراسة؛ فآثرت الكتابة في مفهوم اإلضافة ومعانيها. 

وترجع أهمية الدراسة وأسباب اختيارها لدوافع منها أنها  دراسة سياقية من خالل النص القرآني و أنها 

 حليل اللغوي والنحوي، وهو تفسير الكشاف.تعتمد على أبرز التفاسير في الت
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 استثمار الخالف النحوي في تسهيل اللغة العربية
 صالح محّمد ضو الشريف

 alshrif1965@gmail.comقسم اللغة العربية - كلية اآلداب – جامعة طرابلس – ليبيا. البريد االلكتروني:  

االختالف بين البشر من األمور الْبَِديِهيَّة؛ فالناس مختلفون في مناحٍ شتى؛ وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة، 

منها البيئة التي نشأ فيها الشخص، والمؤثّرات التي تسلّطت عليه في تلك البيئة، فأثّرت في نهج تفكيره؛ 

ختالف، وأنّه أمر واقع بين البشر؛ بسبب ما منحهم هللا من حريّة وقد أخبر القرآن الكريم عن حقيقة اال

ةً َواِحَدةً َوالَ يََزالُوَن ُمْختَلِفِيَن  االعتقاد واالختيار، فقال عّز من قائل:  . َولَو َشاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

ويعّد االختالف في مجال الثقافة والعلم، إذا كان صادراً بدافع الوصول إلى الحقائق، من األمور 

ا  المحمودة؛ فالعالم مهما كان شأنه في ميدان العلم ال يدعي لنفسه العصمة والكمال؛ فهذا اإلمام مالك لمَّ

ي ألمصار بما دّونه اإلمام مالك فأراد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن يلزم المسلمين في جميع ا

الموطأ فأجابه اإلمام بقوله: )) ال تفعل؛ فإنَّ الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا 

 -روايات، وأخذ كلُّ قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به من اختالف الناس أصحاب رسول هللا 

         ناس وما هم عليه، وما اختار كّل أهل بلد منهم ألنفسهم.                                                                         وغيرهم؛ فدع ال -صلّى هللا عليه وسلّم 
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 االتجاه المكاني لتطور نطاقات الكثافة السكانية بمنطقة تاجوراء
 إبراهيم محمد فائد

اآلداب  ـ  جامعة طرابلس كلية -قسم الجغرافيا    

من األحوال عن دراسة الكثافة السكانية التي تهتم بالعالقة بين العدد والمساحة ، وذلك بسبب عدم تجانس 

مساحة الوحدات اإلدارية التي يتوزع عليها السكان ، وبطبيعة الحال فإن الوحدات اإلدارية الكبيرة 

اإلدارية الصغيرة ، وذلك في حال تقارب الظروف يتركز بها أعداد من السكان أكثر من الوحدات 

الطبيعية والبشرية ، أو بمعنى أخر تقارب قوى عوامل الجذب والطرد السكاني بين تلك الوحدات ، 

وهذا ما ال ينطبق في اغلبه على منطقة تاجوراء حيث يظهر بها تفاوتا كبيرا بين مساحات الوحدات 

نجد أن مساحة محلة عمرانية واحدة قد تعادل مساحة أربع محالت اإلدارية التي تشملها المنطقة ، حيث 

عمرانية أخرى ، وبطبيعة الحال فإن عدد سكان تلك المحلة سوف يفوق عدد سكان أي محلة عمرانية 

من تلك المحالت ، وبهذا تصبح دراسة التوزيع العددي والنسبي للسكان قاصرة عن توضيح الصورة 

يع الجغرافي للسكان بالمنطقة موضوع الدراسة. واستنادا لما سبق ذكره فقد الحقيقية التي عليها التوز

تم في هذه الدراسة التي تناولت موضوع الكثافة السكانية بمنطقة تاجوراء التي تقع بشمال غرب ليبيا 

 2006نسمة سنة  121423كيلومتر مربع ويصل عدد سكانها إلى  508.1والبالغة مساحتها اإلجمالية 

زعين على سبع محالت عمرانية متباينة عن بعضها البعض في المساحة  ،وقد  تم استخدام م  ، مو

العديد من المقاييس اإلحصائية للوصول إلى حقيقة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية بالمنطقة ومدى 

ـ  1973التغيرات التي شهدتها خريطة الكثافة السكانية في الفترة الممتدة بين عامي  م ، وجاءت  2006م 

الدراسة في شكل مقدمة عامة تم فيها عرض موضوع البحث والتعريف بمنطقة الدراسة وحدودها 

الجغرافية ، تلتها ثالثة محاور  رئيسية إهتم األول فيها بالتوزيع العددي والنسبي للسكان  ، ويركز 

خريطة محور الثالث مستقبل الالمحور الثاني على تطور الكثافة السكانية بمنطقة تاجوراء ، ويتناول ال

  السكانية للمنطقة وذيلت بخاتمة ومن تم النتائج والتوصيات.
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مؤلفات الدكتور شوقي ضيف أنموذجااالستثمار المعنوي والمادي والثقافي:   

عبد الستارالعريفي بـِـّشـــيّـه      

جامعة طرابلس -كليه اآلداب -قسم اللغة العربية  

عملية التأليف منذ عهد بعيد في تاريخ البشرية مذ عرف اإلنسان الكتابة وصناعة المداد والورق، بدأت 

وتنوعت أشكال التأليف في العلوم المختلفة . وعندما استقر العرب بعد الفتوحات اإلسالمية  في أصقاع 

مم وا في نقل علوم األالمعمورة حاولوا تدوين ثقافاتهم المختلفة من أيام وأدب وفقه وحديث، بل اجتهد

األخرى مثل ثقافة الفرس، والهنود، والسريان، واليونان، وغيرهم.  أما ما يخّص األدب العربي 

ورجاله، فقد بدأ مع جمع الدواوين الشعرية، وكتب المختارات مثل المفضليات، واألصمعيات، 

جت ببعض المؤلفات الموسوعية مثل األغاني ، والعقد الفريد، وغيرهما من والحماسة، وغيرها، كما تُوِّ

المؤلفات التي أرخت للحركات العلمية واألدبية في كثير من بالد اإلسالم، ثم جاء عصر الموسوعات 

الذي حفظ للمسلمين كثيرا مما ضاع جراء سقوط بغداد وغيرها من المدن اإلسالمية تحت أيدي التتار، 

ب متنوعة من شخص إلى آخر تحت طرق وتوالت حركات التأليف في كل عصر من العصور بأسالي

م(.                                                                                         1986التأليف المقررة في كتب المناهج. )مع المكتبة العربية، د.عبد الرحمن عطبة، 

األدب العربي وتاريخه، مع تنوع وفي العصر الحديث لوحظ على المؤلفين محاوالتهم للتأليف في 

طرائقهم وأساليبهم فيها، ما بين مسهب، وموجز، وكل ذلك كان نتيجة الهتمام وزارات المعارف في 

بعض البالد العربية منذ بداية القرن العشرين في تدريس األدب العربي وفتح أقسام اللغة العربية، بل 

لألدب العربي في المرحلة الثانوية من مراحل التعليم  كليات للغة العربية، ومحاولة منها لتدريس مجمل

 النظامي الحديث.
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هـ (189نظرة في حياة اإلمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى )  
 عثمان إبراهيم علي أبوبكر

جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية   

النيراس: " فلما كان يوم الجمعة الرابع عشر من شهر بيع اآلخر سنة اثنين جاء في كتاب 

م(، خطب أبو العباس السفاح بعد ما اشتفت من نفوس  749وثالثين ومائة من الهجرة )سنة 

أعدائه صدور الصفاح، و ولغت في دمائهم ثعالب الرماح، و تبلجت بمحو ليل األموية الدولة 

. وتولى المنصور: "وكان المنصور أحزم الناس قد عركته األيام أيما (1)العباسية تبلج الصباح"

عرك، وحكته بتقلبه فيها قبل إفضاء األمر إليه بكل محك، فكان يجود باألموال حتى قيل: هو 

وجاء بعده  .(2)أسمح الناس. ويسوس سياسة الملوك، ويثب وثبة األسد العادي على الناس"

ومائة، وكان أكرم أهل زمانه، إذا أعطى ألف ألف دينار  المهدي، وبويع سنة ثمان وخمسين

استقلها، وفرق جميع ما تركه أبوه فأزال المظالم، وأحيا المعالم، وقمع المظالم، وأكرم أهل العلم 

. وجاء بعده ولده الهادي باهلل، فلم يدم مقامه فيها سوى سنة وثالثة أشهر، (3)والدين، وحلم عنهم

. وصارت الخالفة إلى هارون الرشيد باهلل وفي أيامه كملت الخالفة (4)وتوفي سنة سبعين ومائة

بكرمه عدله وتواضعه، وزيارته العلماء في ديارهم كمالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وغيرهم. 

وكان يحج سنة، ويغزو سنة. وكان هارون الرشيد باهلل من أهل العلم متضلعا من األدب، و 

فى هارون الرشيد بأرض طوس من بالد خراسان في سنة تسعين . وتو(5)يقرض الشعر ويجيده

 .(6)ثم صارت الخالفة البنه األمين، ولكنه لم يدم طويال، فقتل بالسيف م(. 809ومائة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19النسبين: ص  النيراس في خلفاء بني العباس لعمر بن حسن المعروف بذي  (1)

 .25النيراس: ص   (2)

 .31النيراس: ص   (3)

 .35النيراس: ص  (4)

 .36النيراس: ص   (5)

 .43النبراس : ص   (6)
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 دور النحو العربي فى تدريس اللغة العربية: فاعلية طريقة النص فى تحصيل القواعد
 ربيعة عبد السالم محمد هندر

ليبيا –جامعة طرابلس  - كلية اآلداب   

إن اللغة سمة تميز بها الكائن البشرى عما سواه ، خّصه هللا بها ألجل التواصل، وال تتصور حياة إنسانية 

بدون اللغة ؛ فهى : " منسوجة بإحكام فى التجربة اإلنسانية ، حتى إنه يتعذر أن تتخيل الحياة بدونها " 
األساسى فى تكوين المجتمع كما أنها تعبر عنه ، وتوّجه سلوك أفراده ؛ فيكون  . واللغة هى العنصر(   1) 

لها دور فى بنائه  ، ويقوم هو بتغذيتها وتنميتها وتطويرها ؛ ألن المتكلمين باللغة هم الذين يهبون الحياة 

هم بكونها بين أللفاظها بإمدادها بمعانيها الخاصة بها ، فتتولّد صيغ وعبارات تخدم نظام التواصل فيما

إنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل  وسيلة االتصال بين أبناء المجتمع . يقول تعالى : 

( . فمن أهم مكونات المجتمع اللغة فهى من القيم األساسية التى يجب أن  13) الحجرات :  لِتَعاَرفُوا 

يتشارك فيها أبناء المجتمع تسير جنبًا إلى جنب مع الدين والعقيدة واألعراف االجتماعية ؛ فاللغة وسيلة 

شخصيتها ألمة وهويتها والتفاهم والتواصل بين مستخدميها . وتعد العربية أكثر اللغات ارتباطًا بعقيدة ا

؛ فهى تتميز بقدرتها الفائقة على التواصل بكونها لغة غنية دقيقة استوعبت التراث اإلنسانى السابق 

عنها ، وتمازجت فيها الحضارات القديمة ، فنقلت إلى العالم أسس التقدم واالزدهار فى شتى العلوم ، 

مين الذى ينقل أصفى عقيدة إلهية متمثالً فى كتاب وما زال هذا ديدنها حتى يومنا هذا ؛ فهى الحافظ األ

فالقرآن نزل بلسان عربي مبين ، ورسولنا الكريم  - -هللا تعالى ) القرآن الكريم ( وسنة نبيه األمين 

أفصح من نطق بالضاد . ومن هنا فإن معلّم لغة القرآن هو األداة التى تنقل تراث األمة اإلسالمية عبر 

ة إلى كونه هو الذى يعمل على مد الصلة بين تالميذه ومصادر الثقافة والمعرفة عن األجيال ، باإلضاف

طريق ما يغذيهم به من مناهل اللغة الصافية ، فيحرص على تقويم ألسنتهم وأقالمهم فيُنشئون أصفى 

 الكالم وأفصحه قوالً وكتابة .
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 األلفاظ من خالل شرحه لـــــ)صحيح مسلم(المنهج اللغوي عند اإلمام النووي  في ضبط 

 محمد عبد هللا محمد سالمة
 ليبيا –جامعة طرابلس  - كلية اآلداب  - قسم اللغة العربية

هذا البحث يعالج موضوعا لغويا معجميا، وهو يصلح أن يكون مفتاحا من مفاتيح االستثمار؛ كأن تؤلَّف 

 شرحها لأللفاظ، فتكون دليال وفهرساً ألحاديث نبوية، بجانبمعاجم لغوية؛ تعتمد على اآلثار النبوية في 

نْت،والبحث يقوم في مادته اللغوية على شرح صحيح مسلم لإلمام النووي المسمَّى  المعاجم التي دوِّ

)المنهاج(، فاخترت الشّق اللغوّي المعجمّي الداللّي، وهو ضبط األلفاظ واألعالم المبهمة، وداللة  ذلك، 

: )منهج اإلمام النووي اللغوي في ضبط األلفاظ( من خالل شرحه لــ) صحيح مسلم(، أما فجاء بعنوان

 منهجية البحث  فمقسمة إلى: تمهيد، ومبحثين، هما:

 المبحث األول: منهجه في ضبط األعالم والبلدان.

 المبحث الثاني:  ضبط  األلفاظ  المشكلة، والوقوف على دالالتها.

الموقوف عليها تحتاج إلى زيادة توضيح، فقمت بالوقوف على ضبط تلك وقد رأيت أن بعض األلفاظ 

األلفاظ واالستشهاد لها بشواهد من الكالم الفصيح على اختالف أنواعه، مستدركا بذلك على ما فات 

ماً بحثي  إمامنا، أو رأى أنه ال داعي لذكره بحجة االستطراد واإلسهاب، وحجته لها ما يبررها. مدعِّ

م واللغة التراثية والحديثة، وكتب الحديث وفقهه، ثم أقفلت بحثي  بما رأيته جديرا بالذكر بكتب المعاج

 والتنويه لما وصلت إليه، ووقع عليه فكري، ذاكراً مصادري  في عملي هذا.
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هيدرولوجية الحوض الجوفي في منطقة مسالتة  "دراسة تطبيقية باستخدام نظم 

الجغرافية " المعلومات  

 خالد محمد غومة
ليبيا –جامعة طرابلس  - كلية اآلداب  - قسم الجغرافيا  

تعاني الدول العربية بحسب أحدث تقرير صادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية من نذرة المياه ، 

تيجة نومن المتوقع أن يصل معدل حصة الفرد خالل سنوات قليلة إلى أدنى درجات الفقر المائي الحاد 

زيادة السكان وتضاؤل اإلمدادات، وبالتالي فإن هناك صعوبة في ربح رهان التنمية المستدامة في أي 

بلد، إذا كانت الهياكل القانونية والتنظيمية للموارد المائية القائمة تعاني بعض االختالل والثغرات، 

أن  كاملة للمياه ، ويجب التذكيرواستعمال أساليب وتقنيات ال تتماشى مع الطرق الحديثة لإلدارة المت

هناك بعض الدول التي تعاني من محدودية الموارد المائية ستواجه تحديات كبرى في األلفية الثالثة في 

ي إن الوضع المائ الميدان المائي، لكونه ال يتوفر على اإلمكانات والوسائل الوقائية والعالجية معاً.

نها ليبيا خاصة، وفي ظل هذه الظروف، تبقى السياسات العامة أصبح حرجاً في الدول العربية عامه  وم

الستخدام الموارد المائية وإدارتها بعيدة عن المفاهيم الحديثة لإلدارة المتكاملة على الرغم من الجهود 

المبذولة ، ولمواجهة هذه الوضعية، يجب تعميق البحث الستنباط اآلليات الضرورية التي تمكن من 

مائي من خالل إعداد إستراتيجية لإلدارة المتكاملة للمياه، ومسايرة التقنيات الحديثة تحقيق األمن ال

للتدبير، بهدف التقليص من حدة العجز المائي وانعكاساته السلبية على السكان والبيئة والتنمية المستدامة، 

، وما يترتب نوعة والمختلفةوبالنظر إلى التطور الهائل للعلوم المتصلة بالموارد المائية واستعماالتها المت

عنها من المشاكل، فإن الضرورة تقتضي البحث عن التكنولوجيا والتقنيات المالئمة لتنمية الموارد 

طبيقاتها في التقنيات وتالمائية، واستنباط اآلليات والتقنيات الحديثة لتقويم القوانين ، إن استخدام هذه 

ل الفجوة بين الموارد المتاحة واإلمكانيات المأمولة لحل إدارة الموارد المائية سوف تساعد على تقلي

مشكلة نقص المياه واالستخدام األمثل لها، ومن أهم التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في إدارة 

الموارد المائية وهى نظم المعلومات الجغرافية ،وبذلك سوف يتطرق البحث الى هذه التقنيات فى 

نظري يوضح تقنية نظم المعلومات الجغرافية من حيث تعريفها واستخداماتها محورين رئيسيين االول 

فى ادارة الموارد المائية وتطبيقاتها ، اما المحور الثانى فهو يعالج الجانب التطبيقي على الحوض المائي 

 الجوفي بمنطقة مسالتة )تكوين غريان(.
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وتجديد المعاصرينعلوم القرآن والتفسير بين تقليد القدامى   
فتحي صالح معتوق  بعيج     

جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  -قسم الدراسات اإلسالمية   

الحمد هلل على نعمة  اإلسالم  ، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد خير األنام . وبعد، هذا بحث متواضع 

ن علماء األمة اإلسالمية حاولت من خالله تسليط الضوء على موضوع علوم القرآن ومناهج المفسرين م

القدامى والمحدثين، وذلك للتعرف على هذه العلوم والمناهج، وكيف وظفت في فهم كتاب هللا العزيز ، 

واستنباط األحكام منه، عند المتقدمين والمتأخرين ، وهل هناك تجديد أو تطوير أو تغيير أو فرق يستحق 

ستجدات في هذا العصر تختلف عن العصور السابقة أن يذكر بين سلف علمائنا وخلفهم؟  ثم هل هناك م

ويجب ألجلها تطوير علوم القرآن ؟ أم أن علوم القرآن ومناهج التفسير من ثوابت الشريعة اإلسالمية ، 

وال تتغير بتغير الزمان والمكان . هذه التساؤالت حاولت أن أجيب عليها من خالل هذا البحث المتواضع 

وع بيان أن بعض علوم القرآن الكريم ال يحل فيها التجديد ، وال يعد ذكر ، وسبب اختياري هذا الموض

المفسرين لها تقليداً يجب التحرر منه  ؛ ألنها أحكام إلهية ثابتة  ثبوت الجبال الرواسي وتدخل في قوله 

فهي علوم ال تتبدل وال تتغير بتغير الزمان أو المكان  1چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌتعالى : 

، ولكن هناك بعض العلوم  يمكن أن تتغير وتتطور بتطور الزمان أو تستجد علوم أخرى لم تكن معروفة 

في السابق ، أو أن أهميتها في هذا الزمان أكثر. لذا قسمت بحثي هذا  إلى األقسام اآلتية : )) المقدمة : 

ة الموضوع ، وسبب اختياره، المبحث األول : تناولت فيه التعريف بعلوم القرآن في ذكرت فيها أهمي

المبحث الثاني : ذكرت فيه نماذج من اللغة واالصطالح، ثم ذكرت فيه أقسام المهتمين بعلوم القرآن، 

توظيف علوم القرآن في التفسير عند القدامى، واخترت نموذجين من تفاسير القدامى هما : تفسير 

لكشاف للزمخشري ، والجامع ألحكام القرآن ألبي عبد هللا القرطبي ، المبحث الثالث : نماذج من ا

توظيف علوم القرآن في التفسير عند المحدثين. واخترت نموذجين من تفاسير المحدثين، هما : التحرير 

ي ئنا المذكورين فوالتنوير البن عاشور ، ومناهل العرفان للزرقاني  (( ثم حاولت أن أقارن بين علما

طريقتهم، ومناهجهم في تفسير القرآن الكريم ، وعلوم القرآن التي ركزوا عليها ووظفوها في فهمهم 

 لكتاب هللا واستنباط أحكامه .  
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دراسة مقارنة بين الواقع الحالي : فى مدينة بني وليدالخدمات التعليمية والصحية 

معلومات الجغرافيةوالمخطط العام باستخدام أنظمة ال  
 عبد القادر على الغول1، واشرف عبد السالم مسعود2

 جامـعة طرابلس. البريد االلكتروني: / كلية اآلداب / جامعة الزيتونة. 2 قسم الجغرافيا/ كلية اآلداب /1 قسم الجغرافيا

Geo_gis2004@yahoo.com 

تعتبر الخدمات التعليمية والصحية من أهم القطاعات األساسية في الدولة فاالرتقاء بهما مطلب أساسي 

تسعى كل الدول لتحقيقه ، لهذا فإن التوزيع الجغرافي لهذه الخدمات يخضع لمعايير تخطيطية تقام على 

شكل اف المدينة بأساسها المخططات التفصيلية للمدن بحيث تضمن وصول هذه الخدمات في كافة أطر

يتناسب مع سكانها ، وتعتبر مدينة بني وليد إحدى المدن الليبية التي تم إعداد مخططاتها التفصيلية من 

 ف 2000 -1980بول سيرفس البولندية والتي ساهمت في إعداد مخططات الجيل الثاني قبل شركة 

أن جملة من الظروف حالت دون ذلك ليكون موقعا على األرض في بداية األلفية الثانية إال في ليبيا، 

من التجاوزات والمخالفات وبروز ظاهرة العشوائيات بالمدينة. من هذا المنطلق مما ترتب عليه الكثير 

جاءت فكرة البحث الذي يهدف إلى دراسة مقارنة بين واقع هذه الخدمات والذي من المفترض أن يكون 

  (ةى البحث إلى استخدام أنظمة المعلومات الجغرافيـا يسعوفقا للمخططات التفصيلية المعدة للمدينة ، كم

Geographical Information System ) متمثلة في برنامج(ARC GIS 9.3)   وبرنامج

(Global Mapper 11) االعتماد على صور األقمار استخدام تقنيات االستشعار بعد وذلك بو

لما لهما من دور قوي فى دعم اتخاذ القرار  ( المتوفرة عن المنطقة  (Satellite Imagesالصناعية

بحيث يسهل الحصول على المعلومات وعمل التحاليل والمقارنات . وألن عمليات تصميم هذا المخطط 

تمت بالطرق التقليدية المستخدمة آنذاك فان البحث يسعى إلى تصميم قاعدة بيانات رقمية للمخطط 

 ل جمع البيانات الالزمة بواسطة نظام التموضع العالمي وترقيم بعض الخرائط الورقية للمدينة من خال

(GPS) برنامج(ARC GIS 9.3) .العام للمدينة 

عار االستش -نظم المعلومات الجغرافية  –مخططات الجيل الثاني -المخطط العام للمدينة الدالة:  الكلمات

 نظام التموضع العالمي . –الجغرافية  البيانات قاعدة -عن بعد 
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 أساليب البحث العلمي واتجه 

 عبدالسالم بشير الدويبي

ليبيا –جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  - قسم علم االجتماع  

 

واجه البحث العلمي تحديات غير مسببببوقة بتطوير تقنيات االتصببباالت والمعلومات وتقنيات وأسببباليب 

البحث العلمي واتجه البحث العلمي المعاصبببببر نحو المزيد من التشبببببابك والتداخل فرضبببببته معطيات 

ولة لدالعولمة وعصببببببر األنفوميديا باتجاه المزيد من التعاون والتشببببببابك الذي يتجاوز حدود المكان وا

القطرية. وفي ظل جملة من المعطيات أصبببببحت العديد من المجاالت المسببببتجدة على درجة عالية من 

األهمية المعرفية واإلجرائية الداعمة للقرار السببببببياسببببببي والتنموي خاصبببببببة في الدول التي تربطها 

وز اخصبببائص ديموغرافية ودينية وتاريخية وسبببياسبببية متشبببابهة وتواجهها تحديات غير مسببببوقة تتج

المجال القطري. وفي سببببببياق التأكيد على أهمية البحث العلمي المشببببببترك بين مراكز البحث العلمي 

الخليجية والمغاربية يتأكد ضرورة تبني سياسة بحثية تدفع باتجاه المزيد من التعاون بين هذه المراكز 

للمجال البحثي  وبين العلماء العرب باعتبار ان ذلك يمثل ضببببرورة من جهة ومن جهة أخرى توسببببيعاً 

واسبببتثماراً ممتازاً للكفاءات العربية في هذا المجال خاصبببة وأن معظمها بات مهاجراً في دول أخرى. 

وتأتي هذه الورقة البحثية كمقاربة مرجعية لتحديد مجاالت البحث العلمي مرّكزه على بعدين رئيسببيين 

ياسبببية واألمنية والتعليمية وتفاعلها مع مجاالت البحث العلمي االجتماعية والسبببلوكية والسببب-وهما أوالً 

ياً  التوجهات المتنامية نحو مجتمعات المعرفة -مسببببببتجدات عصببببببر العولمة والمعرفة الرقمية وثان

والحكومة اإللكترونية واإلدارة الذكية واقتصبببببباد المعرفة والتعليم االفتراضببببببي وغيرها. وتهدف هذه 

العلمي في المجاالت المذكورة وفي غيرها من المجاالت الورقة إلى التأكيد على أهمية استجابة البحث 

للتحديات غير المسببببببوقة وللمعطيات والمسبببببتجدات سبببببريعة التقدم والتطور ، مؤكدة على أهمية هذا 

المؤتمر العلمي الذي ترعاه دارة الدكتور / سبببببلطان القاسبببببمي باتجاه حشبببببد الكفاءات البحثية في دول 

 فاءتها لتستجيب بكفاءة لمستجدات عصر العولمة والمعرفة الرقمية. الخليج والمغرب العربيين ورفع ك
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 التعليم العالي وآليات التغيير االجتماعي واالقتصادي في ليبيا 
 عائشة محمد بن مسعود فشيكة

ليبيا –جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  - قسم علم االجتماع  

المجتمعية التي تحتل موقعاً هاماً في حياة المجتمعات وترجع هذه األهمية يعد نظام التعليم من النظم 

إلى دور التعليم في إعداد أفراد المجتمع من حيث الفكر والوجدان والسلوك والعالقات، فالتعليم هو 

مصدر إعداد المواطن القادر على المساهمة في التنمية وبناء الدولة .  والتعليم أحد مؤشرات التنمية 

ولقد برز التعليم العالي كمؤشر للتنمية وأصبح من أولويات  ي سياقها التاريخي والمعاصر.ف

ولقد شهد العالم انعقاد العديد من المؤتمرات  االهتمام بقياس نجاحها على المستوى الدولي والوطني.

لقرن ا مؤتمر اليونسكو عن التعليم العالي في –على سبيل المثال  –حول التعليم العالي ومنها 

الحادي والعشرين واإلعالن العالمي حول التعليم العالي ، وإعالن القاهرة حول التعليم العالي في 

وضمن هذا السياق فإن انعقاد المنتدى األول حول التعليم العالي والبحث العلمي  البلدان العربية.

لية لبناء مالمح مستقب)في ليبيا( يكتسب أهمية وأولوية خاصة بهدف تطوير التعليم العالي ورسم 

وتتناول الورقة التعليم العالي كرافعة للتغير في ليبيا في المجالين االقتصادي  الجامعات الليبية.

 واالجتماعي.  وذلك ضمن األبعاد اآلتية :

التعليم العالي في ليبيا ) منظور اجتماعي ( تطرح الورقة دور التعليم العالي في السياق  -1

 عات فغي التغيير.االجتماعي ودور الجام

 التعليم العالي وآليات التغيير االجتماعي في ليبيا . -2

 التعليم العالي من منظور رأس المال االجتماعي واالقتصادي . -3

 رؤية مستقبلية لتحقيق أهداف التغيير .  -4
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دراسة ظاهرة تدهور األراضي الزراعية بمنطقة وادي الربيع بليبيا  بين عامي 

م باالستعانة بتقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية"2009- 1985  
 علي عياد الكبير

جامـعة طرابلس -كلية اآلداب  -قسم الجغرافيا   

أدى التقدم التكنولوجي والتطور الحديث في معدات الرصد والمراقبة والتصوير إلى حدوث طفرة هائلة في 

وذلك باالستعانة بها في العديد من الدراسات خاصة دراسة التدهور مجال البحوث والدراسات البيئية ، 

البيئي ، حيث تعرضت مساحات كبيرة من أراضي بليبيا إلى ظاهرة التدهور البيئي والمتمثلة في عمليتي 

التملح وتكوين الكثبان الرملية بسبب استغالل الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة خاطئة وهى الرعي الجائر 

حتطاب كمصدر للطاقة أو تحويل أراضي الغابات والمراعي إلى أراضي زراعية كما هو الحال بمنطقة واال

وادي الربيع ذات التربة الرملية المثبتة بالنباتات الطبيعية ، حيث حولت معظم الغابات والمراعى إلى مزارع 

اذ االحتياطات الالزمة لحماية يتبع بعضها نمط الزراعة البعلية التي تعتمد على هطول األمطار دون اتخ

وتزداد مساحة األراضي المتصحرة سنة بعد أخرى بسبب تعرض  التربة من التدهور وبالتالي االنجراف .

الغطاء النباتي الحراجى والرعوي بمنطقة وادي الربيع إلى التدهور، وكما ان تدهور هذه األراضي في 

لى االنزعاج الشديد بسبب التغيرات المناخية واإلفراط في المناطق الجافة وشبة الجافة يسير بمعدل يدعو إ

الرعي وزيادة الرقعة الزراعية على حساب األراضي الرعوية في المناطق الحدية وإدخال اآلالت الزراعية 

وارتفاع أعداد الحيوانات في األراضي الرعوية التي تفوق القدرة االستيعابية للمراعي مما أدى إلى تهديم 

نباتي أو تدهوره في أجزاء كثيرة بمنطقة الدراسة مما نتج عن ذلك تغيرات في األنظمة البيئية في الغطاء ال

يعود االهتمام بهذه المشكلة في السنوات األخيرة  هذه المنطقة وتحولها إلى أرض تعاني من حالة التصحر.

توسعاً  على الموارد الطبيعية إلى األخطار واآلثار السلبية التي خلفها على الصعيد االجتماعي واالقتصادي

ومن خالل هذا البحث سيتم أجراء دراسة ظاهرة التدهور البيئي  وتكتفيا لتلبية حاجات السكان المتزايدة.

بمنطقة وادي الربيع بليبيا ،وذلك باالستعانة بالصور الفضائية  في  دراسة أبعاد هذه الظاهرة والسبل التي 

غالل أفضل الطرق للمحافظة على الغطاء النباتي وكيف يمكن إيقاف هذه يتم من خاللها تدعيم البيئة واست

الظاهرة والحد من أخطارها وأثارها السلبية و تشخيص هذه المشكلة مبكرا يسهل كثيراً من وضع الحلول 

 لمعالجتها. 
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 التجربة الليبية لرعاية الموهوبين والمتفوقين

Libyan experience for the Gifted and Talented 
 مصطفى عبد العظيم الطبيب1، و محفوظ محمد المعلول2

1 قسم علم النفس - كلية التربية – جامعة طرابلس. 2 قسم علم النفس - كلية اآلداب- جامعة طرابلس. البريد االلكتروني: 

E-mail:makt64@hotmail.com 

ها يعتمد على قدرات المتفوقين تعد الموهبة والتفوق أفضل استثمار تخطط له المجتمعات، وتطور

والموهوبين فى مختلف مجاالت الحياة، من هنا حرصت الدول المتقدمة على رعاية الموهوبين 

والمتفوقين وعملت على تنمية قدراتهم واستغاللهم االستغالل األمثل لبناء المؤسسات، واختلفت تجارب 

ل العربية من حيث التاريخ فقد سبقت دول رعاية الموهوبين والمتفوقين فى الدول الغربية على الدو

اوربا والواليات المتحدة واليابان الدول العربية بسنوات عديدة، وأيضا من حيث توفير السبل 

واالمكانيات، إال أن الدول العربية بدأت االهتمام بهذه الفئة بعد أن ادركت أن تقدم األمم يعتمد بشكل 

دف البحث الحالى إلى التعرف على التجربة الليبية لرعاية مباشر على هذه الفئة من ابنائها. ويه

 .الموهوبين والمتفوقين والتطور التاريخى لهذه التجربة ومقارنتها بتجارب الدول المتقدمة

  

The talent and gifted best investment planned communities, its development 

depends on the abilities of gifted and talented in various areas of life, from 

here take notice developed countries on the Gifted and Talented, and has 

worked to develop their abilities and exploitation of optimum utilization of 

institution-building, and the varied experiences of the Gifted and Talented in 

the Western countries on the Arab countries in terms of history has preceded 

the European countries and the United States, Japan, Arab countries many 

years, and also in terms of providing the ways and possibilities, but that the 

Arab countries began to interest in this category after that realized that the 

progress of nations depends directly on this category of her sons. The current 

research aims to identify the Libyan experience for the Gifted and Talented 

and historical development of this experiment and compared the experiences 

of developed countries                                                                       
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 الضوابط الشرعية للصكوك اإلسالمية 
 أكرم محمد علي

جامعة طرابلس -كلية اآلداب  -قسم الدراسات اإلسالمية   

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان 

إلي يوم الدين. وبعد، فإنه الالزم على كل مسلم االهتمام بفقه دينه؛لينال الخير ،ويهتدي إلى طريق 

وادث لك. ونتيجة للحالنور،والفقه في الدين يشمل كل نواحي الحياة من عقيدة وعبادة ومعامالت وغير ذ

المتجددة فقد عنى فقهاؤنا قديما وحديثاً في وضع الحلول لكل جديد وفق قواعد الشريعة اإلسالمية وقد 

أهتم الفقه بموضوع المال ،ألنه قوام الدنيا ،وعماد الروابط اإلنسانية التي تنشأ من خالل معامالت 

باالهتمام الكبير، وإزاء ما أثارته كثير من  األفراد ولهذا نجد أن موضوع الصكوك اإلسالمية قد حظي

التطبيقات العملية لها،حيث دعا إلي ضبط أحكامها بشكل اعم يجمع جميع الجوانب ويراعى آليات 

تطبيقها ونجد أن فكرة الصكوك اإلسالمية تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية 

غنم بالغرم (.المشاركة في الربح والخسارة على منوال نظام متوسطة أو طويلة األجل وفقا لقاعدة )ال

األسهم في شركات المساهمة المعاصرة، ونظام الوحدات االستثمارية في صناديق االستثمار ولهذا فقد 

أجازت مجامع الفقه اإلسالمي صكوك االستثمار اإلسالمية ،ووضعت لها مجموعة من الضوابط 

اولها ،ووضع معايير قياس لعوائد أرباحها التشغيلية والرأسمالية الشرعية التي تحكم إصدارها وتد

 ،وكيفية توزيع تلك العوائد بين أصحاب هذه الصكوك والباقي األخر الذي ساهم في المشروع. 
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 وسائل االعالم ودورها في توجيه االهتمام بالموهوبين والمبدعين
 عبدهللا بشير بن فضل

جامعة طرابلس -كلية االداب  -وعلم النفس  قسم التربية  

تعمل وسائل االعالم التربوي على نشر الوعي ، وتنمية االتجاهات والمفاهيم والقيم التي تساعد في 

توجيه االهتمام نحو رعاية الموهوبين والمبدعين في المجتمع، ولكي يتم ذلك البد أن تنسجم جملة 

لبات االبداع وسبل رعايته، فاالهتمام بالموهوبين والمبدعين الممارسات اإلعالمية التربوية مع متط

اصبح يمثل أولوية تعمل المجتمعات على تحقيقها سعياً نحو التقدم والرقي، وبهذا البد أن يتسم االعالم 

التربوي على اختالف وسائله بالعلمية والموضوعية ويقدم برامج تعمل على تكوين رأي تربوي ونشر 

داع ، وتحفيز المبدعين والموهوبين لتوظيف قدراتهم ومواهبهم لتحقيق االهداف ثقافة تعزز االب

 والغايات المرجوة .

 وتعالج هذه الورقة القضايا والموضوعات التالية :

 أهمية االعالم التربوي الفعال في نشر ثقافة االبداع وتعزيز االهتمام بالموهوبين  .    -1

برامج اعالمية موجهة تعمل على االكتشاف المبكر ابراز دور االعالم التربوي في تقديم  -2

 للموهوبين والمبدعين .

ابراز دور وسائل االعالم التربوي في تقديم برامج وانشطة اعالمية تربوية بمستوياتها  -3

المختلفة تتناول التعريف بقضايا الموهبة والتفوق واالبداع ، لتفعيل دور المجتمع المحلي 

 لشعبية ، في دعم ورعاية هذه الشريحة الهامة من المجتمع . بكافة تنظيماته الرسمية وا

ابراز دور وسائل االعالمالتربوي  في تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الموهوبين   -4

والمتفوقين ، من حيث خصائصهم وأنماط شخصياتهم وفي المقابل تغيير النظرة للموهوبين والمتفوقين 

امل معهم بعدالة وموضوعية ، واالستفادة من قدراتهم وامكانياتهم وفق رؤية جديدة تضمن سبل التع
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 العلماء والحسبة باألندلس في العهد المرابطي
 امحمدأبوالقاسم محمد المزوغي

دولة ليبيا -جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  -قسم التاريخ   

تناولت الورقة موضوعاً من أهم مواضيع المثاقفة في الساحة الفكرية وهو موضوع عالقة العلماء 

بالمجتمع أو باألحرى عالقة المؤسسة بالمجتمع, وهي إشكالية بلورت العديد من التصورات والتوجهات 

ألة. ولعل ستاريخية وفلسفية لتأسيس تصورها للم إحداثياتالفكرية التي اعتمد كل منها على جملة 

اإلحداثيات التاريخية تعتبر أقوى اإلعتمادات التي يمكن من خاللها الوقوف على حقيقة هذه العالقة. لذا 

إرتأينا في هذه الورقة أن نقف وقفة تاريخية بحتة على وجه من أوجه التواصل بين الجانبين في بقعة 

حل التاريخ اإلسالمي ثراءاً بالتحوالت من أغزر بقع العالم اإلسالمي جاذبية، وفي مرحلة من أشد مرا

تعتمد الورقة   هـ(.541-479الفكرية والسياسية. المنطقة هي األندلس والفترة هي العهد المرابطي )

المنهج التاريخي التحليلي في التعامل مع مادة الموضوع العلمية التي تم تقسيمها إلي  جانبين :األول 

 نهي عن المنكر والثاني :تناول العلماء والحسبة على اآلداب  العامة.العلماء وسياسة األمر بالمعروف وال
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 محّدث األندلس أبو علي الغّساني والفكر التاريخيّ 
 عبد الواحد عبد السالم شعيب

لـيبيـا -جامعة طرابلس  -كلية اآلداب  -قسم التاريخ   

المتينة ، ووشائجه القوية مع  بعض العلوم األخرى ، مثل : يتميّز علم التاريخ في األندلس ، بعالئقه 

علم الحديث ، أو علم الرواية والدراية ، وعلم الفقه، وعلم الجغرافيا ، وعلم الفلسفة ، واألدب ، وغيرها, 

وهو ما أدى بدوره إلى أن أضحى بعض جهابذة هذه العلوم من المؤرخين الثقات ، وبخاصة علماء 

هموا إسهاماً كبيراً في حركة الكتابة التاريخيّة في هذا الصقع اإلسالمي، سواء من الحديث، الذين أس

خالل كتاباتهم وتآليفهم التي سارت بها الركبان، أم عن طريق ما نقله عنهم من المؤرخين اآلخرين ، 

ي ـ رالذين ظهروا من بعدهم ، في األعصر الالحقة. وفيما يتعلق بعلم الحديث في القرن الخامس الهج

الحادي عشر الميالدي أي عصر الطوائف باألندلس ، فإن القواسم المشتركة بينه وبين علم التاريخ، 

جعلت من كبار الحفاظ ، مؤرخين من الطراز األول، ال بل إن معظم المؤرخين األندلسيين الذين عاشوا 

هـ ( 444بو عمرو الداني )تخالله كانوا من علماء الحديث،  وممن بلغوا الشأو في هذا العلم أمثال : أ

هـ ( ، وأبو العباس أحمد 463هـ (  وأبو عمر بن عبد البر الحافظ )ت 456، وأبو محمد بن حزم )ت 

هـ (, وأبو  498هـ ( ، وأبو علي الغساني )ت 488هـ ( ، وأبو عبد هللا الحميدي )ت 478العذري ) 

هـ (, وأبو عبد هللا محمد بن  478ج )ت هـ ( ، وأبو محمد عبد هللا بن خزر489جعفر بن مظاهر ) ت 

وإذا كان الحافظ   هـ ( ، وغيرهم. 430هـ(، والحسن بن مفرج القبشي ) ت بعد سنة 462عتاب ) ت 

أبو علي الغساني قد انتهت إليه الرئاسة في علم الحديث باألندلس ، وإتقانه ، والمعرفة بعلله ورجاله 

دراية بعلم التاريخ أيضا بفضل أخذه وتتلمذه على شيخ مؤّرخي وغريبه ، فإن لهذا العالم كذلك إلمام و

هـ ( ، الذي كان مدرسته األولى، التي تأطر بها وورث منها 469األندلس أبي مروان بن حيان  ) ت 

 هذا الفن .
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